
 

 
Sagsnr. 18-0532 
Vores ref. AVI/nvd 
Den 16. april 2018 

LO’s 15 forslag til ”Bedre overgange fra grundskole til 
ungdomsuddannelse” 

Baggrund 
Regeringen har lovet et udspil vedrørende udskolingen og styrkelsen af overgangen fra 
grundskolerne til EUD. Undervisningsministeriet har sat en række analyser af området i 
gang via Rambøll, og det forventes, at udspillet kommer til maj. 

For LO er fokus på rekrutteringsudfordringerne til EUD. Der skal gøres meget mere for at 
øge elevernes kendskab til arbejdsmarkedet og erhvervsuddannelser, og overgangen til 
EUD skal styrkes.  

Denne udfordring kan ikke ses isoleret, men skal indgå dels i en ændret opfattelse af 
folkeskolens formål som bredere end rettet mod boglige kvalifikationer, dels af en 
styrkelse af valgkompetencerne hos de unge generelt, dvs. at også unge, der vælger en 
gymnasial uddannelse, skal have styrket deres valgkompetencer. 

På den baggrund fremlægger LO 15 forslag inden for 4 konkrete indsatsområder: 

1. Langsigtet ændring af folkeskolen så balancen mellem de praktisk og de 
boglige færdigheder genetableres 

2. Bedre samarbejde med ungdomsuddannelserne i udskolingen 

3. ”Ungdomsår” i stedet for 10.klasse 

4. Nyt samarbejde i kommunerne om indsatsen for de unge 

Nedenfor gennemgås de konkrete forslag: 

1. Langsigtet ændring af folkeskolen 
Der er ingen tvivl om, at skal balancen mellem de boglige og de mere praktiske 
kompetencer i folkeskolen genoprettes, så er det et langsigtet projekt vedrørende hele 
forløbet fra 0. – 10. klasse. Derfor er der behov for, at der ikke alene sættes ind med nogle 
mere kortsigtede ændringer i udskolingen, som kan gennemføres her og nu, men også 
igangsættes et længeresigtet arbejde med indholdet i folkeskolen.  

Det betyder ikke ændringer i folkeskolereformen som sådan, men en lang række tiltag, der 
ændrer på en række indholdsmæssige parametre i forhold til den daglige undervisning og 
den grundlæggende forståelse, der i dag har skabt en alt for boglig eller ”akademiseret” 
folkeskole.  

LO vil pege på tre centrale indsatsområder i den sammenhæng:  
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v Revision af læreplaner og læremidler 

Det er i de enkelte fag, at en mere balanceret opfattelse af forskellige former for faglighed 
skal forankres. Derfor skal det sikres, at der rummes flere forskellige måder man kan lære 
fagene på, og at man, uden at ændre på de faglige niveauer, kan brede den konkrete tilgang 
til de enkelte faglige emner ud, således at praktiske kompetencer kommer væsentligt mere 
i spil end nu, samtidig med at de almene kompetencer ikke nedprioriteres. 

Det praktiske og det boglige er ikke modsætninger, men skal tænkes sammen – fx når man 
lærer matematik i værkstedet eller engelsk i skolekøkkenet. Her vil arbejdsmarkedets 
parter kunne bidrage med inspiration på baggrund af erfaringerne fra 
erhvervsuddannelserne.  

Ændringerne kan ske gennem en kritisk gennemgang af de eksisterende læreplaner og i 
sammenhæng hermed også en revision af læremidlerne. 

v Bedre faciliteter til de praktisk-musiske fag 

I takt med, at de praktisk musiske fag reelt er blevet nedprioriteret, er der også konkret sket 
en nedprioritering af de fysiske rammer for disse fag på de fleste folkeskoler. Der er behov 
for en væsentlig opgradering af værksteder, materialer og udstyr til de praktisk-musiske 
fag, så det kan ses, at det er ment alvorligt, når eleverne skal arbejde med disse områder.  

v Efteruddannelse og kompetenceløft der bidrager til balance 

Endelig er det afgørende, at det ikke alene er læreplaner og faciliteter, der opgraderes, men 
naturligvis også centralt, at lærerne får et kompetenceløft i mere praktisk retning. Det skal 
betyde, at de i de enkelte fag kan inddrage virkeligheden, nye måder at lære på og de 
praktisk-musiske kompetencer på, som sikre en mere balanceret tilgang mellem de 
boglige-”akademiske” kompetencer og de praktisk-musiske.  

2. Bedre samarbejde med ungdomsuddannelserne i udskolingen 
Alt for mange unge ”tabes” stadigvæk i overgangen fra grundskole til 
ungdomsuddannelserne og derfor er der behov for en bedre tilrettelagt overgang, hvor 
grundskoler og ungdomsuddannelser arbejder sammen.  

Hvis man for alvor skal ændre elevernes muligheder for kvalificerede valg, skal man have 
gang i en mere grundlæggende tænkning om og udvikling af elevernes evne til det, der 
kaldes ”karrierelæring” – at se egne evner, motivation og ønsker i sammenhængen med 
muligheder i et fremtidigt arbejdsliv.  

Det vil også være i en sådan sammenhæng, at man kan skabe mere perspektivrige 
udfordringer af fx det kønnede uddannelsesvalg og af de øvrige mere socialt betingede 
uddannelsesvalg.  
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v Styrket ansvar i grundskolen for en ordentlig overgang til 
ungdomsuddannelse, herunder også for at eleverne får god vejledning  

Hvis eleverne skal udfordres mere på deres fremtidige uddannelsesvalg i klassen, og gerne 
i tæt sammenhæng med de øvrige faglige aktiviteter, er der lærere (i samarbejde med den 
kommunale ungeindsats (KUI))/Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) – se neden 
for), der må gå ind i den opgave, og det kræver en ændret ansvarsplacering og 
tilvejebringelse af de nødvendige ressourcer. 

I selve udskolingen skal der skabes bedre forudsætninger for ”karrierelæring” ved at 
vejledningssystemet på kommunalt niveau styrkes, at alle elever udfordres på deres 
uddannelsesvalg, og at ungdomsuddannelserne bliver meget bedre til samarbejdet med 
grundskolen.  

Dette skal ske i tæt sammenhæng med det, der sker i de enkelte fag, og med de faglige 
forudsætninger de enkelte elever har.  

Derfor spiller den enkelte lærer under alle omstændigheder en rolle i forbindelse med den 
enkelte elevs uddannelsesvalg, og LO foreslår, at denne rolle kvalificeres. 

v En styrkelse af ”Uddannelse og Job” og erhvervspraktik 

Der er sket en meget positiv udvikling af de faglige mål og lavet meget godt 
inspirationsmateriale til det timeløse – men dog obligatoriske – tema om ”uddannelse og 
job”. Men skal det få reel betydning, skal det også have et fast timetal og have ansvarlige 
lærere med de fornødne kvalifikationer. 

Samtidig skal erhvervspraktik styrkes og indgå i en faglig sammenhæng i skolen. Det kan 
ske gennem bl.a. at gøre den til en del af ”Uddannelse og Job”. 

Derfor foreslår LO, at temaet får et fast timetal i udskolingen og at erhvervspraktik gøres 
obligatorisk. 

v Udvikling af en ny uddannelsesplan 

I forbindelse med reformen af de gymnasiale ungdomsuddannelser blev der indført et 
arbejde med en ”studievalgsportfolio”. Det er særdeles positivt, at man nu også arbejder 
med at skulle se de gymnasiale retninger som en del af en arbejdslivsrettet proces, og at 
dem, der vælger de gymnasiale retninger, også begynder at gøre det med en større klarhed 
over, hvorfor de vælger som de gør.  

Det er desværre stadig uklart, hvordan arbejdet med studievalgsportfolien og den 
eksisterende uddannelsesplan skal ses i sammenhæng, og hvordan man undgår en 
rangdeling af uddannelsesplanerne.  

Derfor foreslår LO, at der fremover arbejdes med en fælles, ensartet uddannelsesplan, der 
rummer sturdievalgsportfolien (men uden dennes navn). 
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v Den kommunale ungeindsats/UU skal bidrage til arbejdet med karrierelæring 
og vejledning i den enkelte skole  

Samspillet mellem de enkelte grundskoler, de enkelte ungdomsuddannelsesinstitutioner og 
det lokale erhvervsliv skal styrkes. Når uddannelsestilbuddene skal formidles mere 
entydige og gennemskuelige end i dag, så er det ikke hver enkelt skole i kommunen 
(endsige den enkelte klasse), der skal kunne løse hele opgaven med at have en løbende 
kontakt til de relevante ungdomsuddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv.  

Disse kontaktflader kan KUI/UU’erne samle og professionalisere og på den måde 
understøtte de enkelte udskolingsforløb på skolerne.  

Der skal KUI/UU’erne, i endnu højere grad end nu, facilitere skolernes indsats på området 
– fx gennem at tilvejebringe fælles korps af erhvervs- og arbejdsmarkedsfolk, der kan 
bidrage i skolerne; netværk af virksomheder og tilrettelæggelse af fælles praktikprojekter i 
samarbejde med virksomheder – og som videnbank i forhold til konkret og detaljeret 
kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder i lokalområdet. 

Endvidere kan KUI/UU have supervisionsopgaver i forhold til vejledningsindsatsen på 
skolerne mv. og forstærke deres indsats i forhold til at kunne præsentere og formidle de 
konkrete muligheder i erhverv/uddannelser og kunne være koordinator/”indpisker” i 
forhold til de enkelte skoler for at skabe erhvervslivskontakter/brobygning/praktikker/etc. 

KUI/UU skal arbejde tæt sammen med det lokale rådgivningsorgan med bl.a. 
arbejdsmarkedets parter, som LO foreslår nedenfor i det sidste af de 15 forslag. 

v Erhvervsskolerne skal blive bedre samarbejdspartnere til grundskolen i 
forbindelse med ”den gode overgang” 

Der er allerede en række forskellige værktøjer til rådighed i form af 10.klassearbejde, 
brobygning, mv. som man kan bruge til at skabe bedre sammenhæng mellem grundskole 
og ungdomsuddannelser. Det skal på den baggrund sikres, at der sker et pædagogisk 
udviklingsarbejde i erhvervsskolesektoren, så man kan levere attraktive tilbud til 
grundskolerne i forbindelse med disse værktøjer. 

Erhvervsskolerne skal blive gode samarbejdspartnere for grundskolen i bred forstand, fordi 
de ikke alene repræsenterer erhvervsuddannelserne, men også en meget bred del af 
arbejdsmarkedet og arbejdslivet.  

Samarbejdet og fx et brobygningsforløb skal ikke alene være motiveret af et ønske om at få 
en EUD-elev ud af det, men også at kunne give en, der måtte ønske et gymnasialt forløb, et 
større kendskab til dele af samfundet som han eller hun også kan se et perspektiv i. Det vil 
også imødegå tendenser til stigmatisering af hvem, der synes fx brobygning på 
erhvervsskolen er interessant.   

LO foreslår bedre rammebetingelser for dette arbejde – herunder klarhed om 
regelgrundlag, finansieringsformer, etc. – således at også nye værktøjer (fx øget brug af 
lærerudveksling) kan udvikles. Der skal være gensidige forpligtigelser til konkret 
samarbejde, herunder faste finansieringsmodeller for lærer/undervisningsudveksling, 
således at det ikke afhænger af konkrete lokale modeller hver enkelt gang. 
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3. ”Ungdomsår” i stedet for 10.klasse 
I dag fungerer 10.klasse meget ”tilfældigt”, forstået som stærkt afhængigt af det lokale set-
up. Det er for mange et udmærket tilbud til at få samlet op på nogle faglige og personlige 
forudsætninger, som man ikke har nået i grundskolen – og for mange et mere ”frit 
tematiseret” år på en efterskole.  

Det gode tilbud til unge, der har behov for yderligere afklaring og eventuel styrkelse af 
faglige og personlige kompetencer, skal forbedres gennem en styrkelse af sammenhængen 
til ungdomsuddannelserne.  

Samtidig skal en samlet placering i kommunale 10.klassescentre – evt. i sammenhæng med 
den kommunale ungdomsskole – være med til at løfte tilbuddet, så der kan blive tale om et 
fagligt kvalificeret tilbud i en motiverende og engagerende ramme fx i forbindelse med 
tematiserede tilrettelæggelser. 

LO foreslår, at et reformeret 10.klassestilbud med en ændret lovgivningsmæssig ramme 
bliver et centralt element i en ny udskoling. 

v Der etableres et helt nyt tilbud om et ”Ungdomsår” i stedet for 10.klasse 

En selvstændig formulering af rammerne om et ”Ungdomsår” vil betyde flere ting – dels at 
der kan ske en ny formulering af indholdet (så det peger ind i ungdomsuddannelserne og 
ikke bagud til 1.-9. klasse), dels at det kan skabe en mere samlet løsning på hele indgangen 
til ungdomsuddannelserne, der er forankret i kommunalt regi i en sammenhæng mellem 
eksisterende 10.klassescentre og ungdomsskoler.  

Samtidig skal ”Ungdomsåret” fortsat ses som en del af det samlede skoletilbud til alle 
unge, men ikke være obligatorisk. 

Det betyder, at de eksisterende samarbejder om EUD 10, 20/20-forløb og brobygning m.m. 
med erhvervsskolerne skal styrkes – bl.a. gennem klarere rammer, forpligtigelser og 
finansiering. LO mener, at hvor det giver mening, skal man arbejde videre med at øge 
mulighederne for fysisk at lægge 10.klasse på en erhvervsskole. 

LO derimod mener ikke, at man helt generelt fysisk og ansvarsmæssigt, kan flytte 
10.klasse til erhvervsskolerne. Det er der flere grunde til, men primært at det vil ramme 
imod geografiske barrierer, da ikke alle kommuner rummer en erhvervsskole; at der er en 
risiko for, at det i nogle tilfælde stigmatiserer valget af 10.klasse, og dermed ikke giver en 
bredere rekrutteringsbase til EUD, og endelig at det kan forplumre, at det er kommunerne, 
der har ansvaret for, at alle unge bliver klar til en ungdomsuddannelse.  

v Formål, målgruppe og indhold 

LO mener, at alle unge skal have ret til et ”Ungdomsår”, men at formålet skal stå 
tydeligere end i dag:  

- ungdomsåret skal styrke eleverne fagligt (dvs. de skal rumme faglig progression – 
også ud over 9.klassesniveau, hvor det giver mening) og lede frem mod eksamen 
(også i praktiske fag) som afslutning på året; 
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- styrke eleverne såvel fagligt som personligt og socialt bl.a. gennem det miljøskifte, 
der sker fra grundskolen til det nye kommunale center og gennem de nye faglige 
muligheder som fx samarbejde med ungdomsskolen vil kunne give; 

- rumme faglige rammer, hvor eleverne har muligheder for, i højere grad end i 
grundskolen, at se fagene i en sammenhæng med, hvordan de videre vil indgå i et 
uddannelses- og erhvervsperspektiv. 

- styrke elevernes valgkompetencer bl.a. gennem, at eleverne afprøver forløb på 
EUD såvel som på gymnasiale retninger;  

LO foreslår, at ”Ungdomsåret” beskrives i en særskilt lovgivning med faglige 
indholdsbeskrivelser, der giver mulighed for nye typer fagpakker og kombinationer af 
praktisk og teoretiske fag – fx inden for temabaserede forløb.  

Beskrivelserne skal rumme et styrket anvendelsesperspektiv og skal kunne give merit ind i 
ungdomsuddannelserne. Ungdomsåret skal indrettes så det i højere grad end i dag naturligt 
leder ind i en erhvervsuddannelse. 

Ungdomsåret skal have formelle krav om praktisk samarbejde med erhvervsskoler og 
gymnasier. 

LO foreslår, at reglerne om udbud på efterskoler, skal tilpasses til de nye overordnede 
formål med ”Ungdomsåret”, og herunder indeholde krav om samarbejde med 
erhvervsskoler og gymnasier. 

v Institutionsrammer, finansiering og styring 

LO mener, at det kommunale ansvar for, at alle elever gennem den kommunale grundskole 
og eventuelt ”Ungdomsåret” bliver parat til at starte på en ungdomsuddannelse, skal 
fastholdes. Det betyder, at ”Ungdomsåret” skal placeres på kommunale centre – gerne 
sammen med ungdomsskolen – (og eventuelt, efter lokal beslutning, placeret fysisk på en 
erhvervsskoler) og finansieringen videreføres som nu. 

Samtidig videreføres muligheden for udbud på efterskoler (som nævnt efter tilpasset 
regelsæt). 

Ungdomsåret på det kommunale center skal have egen økonomi og ledelse, herunder en 
bestyrelse (eventuelt i praksis gennem en udvidelse af rammerne for ungdomsskolens 
bestyrelse). 

v Lærerkompetencer, der matcher den brede opgave 

Med den nye opgave for ”Ungdomsåret” vil der blive flere nye faglige opgaver, som derfor 
kræver flere forskellige typer af faglige kompetencer end det hidtidige 10.klassetilbud 
typisk har gjort. Der skal derfor etableres såvel muligheder for nye lærerprofiler, dels 
etableres der relevante uddannelses- og efteruddannelsestilbud. 
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v Efterskoler skal have samme mål 

Hvis traditionen med en meget ureflekteret og ”automatiseret” valg af gymnasiale 
retninger skal brydes, er det nødvendigt, at det sker for den meget store gruppe af unge, der 
tager 10. klasse på efterskole for derefter ret ureflekteret at gå på gymnasiet.  

LO har i samarbejde med Efterskoleforeningen taget forskellige initiativer til at styrke 
overgangen fra efterskoler til erhvervsuddannelser. 

Arbejdet med at styrke karrierelæringen på efterskolerne skal videreføres og føre til mere 
kvalificerede valg af en ungdomsuddannelse generelt. Samtidig skal det understøtte et 
bredt samarbejde mellem efterskoler og primært erhvervsskoler gennem forskellige 
initiativer, herunder en god brobygning.  

4. Nyt samarbejde i kommunerne om indsatsen for de unge 
Det kommunale ansvar for, at unge efter grundskolen er parate til at komme videre i en 
ungdomsuddannelse skal styrkes gennem disse initiativer. Dette sker parallelt i disse 
generelle initiativer i forhold til overgangen og det sker specifikt i forbindelse med den 
lovgivning om FGU, som Folketinget er ved at behandle nu. 

Der er behov for at understøtte disse politiske initiativer gennem et styrket samarbejde 
mellem kommunerne, grundskolen, ungdomsuddannelsesinstitutionerne og 
arbejdsmarkedets parter for at skabe de nødvendige sammenhænge og for at forhindre, at 
der skabes unødige barrierer i systemet. 

LO foreslår derfor et styrket samarbejde såvel lokalt som centralt mellem kommuner, 
institutionerne og arbejdsmarkedets parter    

v Lokale kontaktudvalg til den kommunale ungeindsats (forslag fremsat under 
tre-parten) 

Med henblik på at styrke den lokale kontakt mellem arbejdsmarked og udskoling etableres 
lokale kontaktudvalg mellem den kommunale ungeindsats(KUI/UU), 
uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedets parter. KUI skal fremadrettet varetage 
UU’ernes opgaver, og der er et mål om at styrke arbejdsmarkedskontakten såvel i 
forbindelse med grundskolen som fx i EGU-praktikker.  

De lokale kontaktudvalg skal bl.a. holde KUI opdateret om de lokale 
arbejdsmarkedsforhold og -behov, og være med til at skabe kontakter til de lokale 
virksomheder (herunder også bidrage til at skabe muligheder for erhvervspraktik). 

I tre-partsaftalen fra 2016 er udskolingen nævnt, og med det som udgangspunkt skal det 
fastholdes, at der her ligger en opgave for arbejdsmarkedets parter. Skal vi for alvor have 
indfriet forventningerne til den åbne skole; skal vi for alvor have givet eleverne i 
udskolingen muligheder for at få reelt arbejdslivskendskab, så skal arbejdsgiverne i 
samarbejde med de faglige organisationer være med til at åbne virksomhederne. Det 
handler både om at åbne i egentlig forstand gennem at give konkrete oplevelser ude i 
virksomhederne, men også ved at bidrage med eksempler, opgaver og materialer til det, 
der sker i en skolekontekst.  
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LO vil aktivt søge at styrke samarbejdet og forpligte arbejdsgiverne både i forhold til 
erhvervsskolerne som til virksomhederne. 

v Etablering af et nationalt forsøgsprogram og arbejdsgruppe  

LO foreslår, at initiativerne vedrørende overgang fra grundskole til ungdomsuddannelser 
understøttes af et nationalt forsøgsprogram, der følges af en arbejdsgruppe.  

Arbejdsgruppen skal sikre en bedre tilknytning af arbejdslivet til folkeskolens udskoling 
med repræsentation fra KL, grundskolerne, Undervisningsministeriet, arbejdsmarkedets 
parter og ungdomsuddannelsesinstitutionerne.  

Arbejdsgruppen har til opgave at være følgegruppe for et forsøgsprogram, der igangsættes 
med henblik på, at fagene i udskolingen (herunder det nye ”Ungdomsår”) får et bredt 
perspektiv i forhold til alle ungdomsuddannelser og arbejdsliv (fx gennem inddragelse af et 
bredt spekter af anvendelsesperspektiver; gennem inddragelse af lærere fra 
ungdomsuddannelsesinstitutionerne og andre fagpersoner i dele af forløbene i udskolingen, 
etc.).  

Arbejdsgruppen følger og vurderer indsatsen i en tre-årig periode frem til midten af 2021.  

 
 


